
Kære alle 

Hermed denne uges nyhedsbrev.  

Det går den rigtige vej ift. at få vores ældste elever tilbage. Om end det 

går langsomt. 5.-8. klasse må fra næste uge komme tilbage på skolen én 

dag om ugen – til udendørs undervisning. Der er flere ting, der lige skal gå 

op – men vi glæder os naturligvis rigtig meget til at se dem. Vi er gået i 

gang med at planlægge meningsfulde aktiviteter for klasserne de dage, de 

vender tilbage. I første omgang frem til påske og naturligvis ud fra 

myndighedernes retningslinjer for elevernes tilbagevenden. 0.-3. klasse 

fortsætter som hidtil. 

 

4.-8. klasse – undervisning frem til påske 

De næste to torsdage op til påske bliver trivselsdage, hvor 4.-8. klasse 

skal mødes med deres klasselærere og lave forskellige aktiviteter. 

Klasserne er skiftevist på skolens område eller på tur. Fokus er på 

klassernes trivsel, fællesskabet, bevægelse og pensum, hvor det er muligt 

at samle op på faglige hængepartier.  

Trivselsdagene foregår udenfor hele dagen – uanset vejr og vind. Så det er 

rigtig vigtigt, at eleverne både for deres egen skyld og den fælles 

oplevelse medbringer praktisk, varmt tøj og fodtøj efter vejr og 

aktiviteterne. Samt selvfølgelig mad og drikke i en praktisk rygsæk. 

På trivselsdagene mødes klasserne i skolegården/boldbanen. 6.-8. kl. først 

møde kl. 8.10. Ringetider/skemaer fortsætter derudover som de er nu. 

Dog er der små justeringer ift. fag. 

Klasserne får nærmere besked fra klasselærerne om skemaer og 

trivselsdage. Nødundervisningen flyttes til tirsdag og onsdag. 

4.-5. klasse benytter i den næste periode de ’nye’ toiletter i KUBEN. 6.-8. 

klasse benytter de ’gamle’ toiletter ved Klubhuset. Venligst giv jeres børn 

besked, så eleverne holdes adskilt. 

De offentlige skolebusser kører igen som normalt men send gerne ungerne 

afsted på cykel. Det er godt med lidt motion efter mange måneder bag 

skærmen … og så er cyklen nok også mere Corona-venlig og ungerne 

slipper for mundbind. Vores grønne bus kører ikke til/fra skole før vores 

frivillige chauffører er vaccineret. 

 



 

Test – elever på 12 år og derover 

Elever på 12 år og derover opfordres kraftigt til at lade sig Corona-teste 
inden fremmøde på skolen, så de kan fremvise et negativt testsvar, der er 

maksimalt 72 timer gammelt. Ligeledes opfordres eleverne til at lade sig 

teste to gange om ugen.  

I øjeblikket kommer kommunens test-team på skolen tirsdag og fredag. 

Det vil sige, at eleverne ikke kan blive testet de torsdage, de møder ind til 
trivselsdage. Vi har netop fået at vide, at der nu også oprettes kviktest-

steder rundt i kommunen – så eleverne kan blive kvik-testet andre steder 

end på skolen. Blandt andet oprettes et kviktest-sted i Videbæk. Nærmere 

info om sted/åbningstider og samtykkeerklæring følger.  

De eksisterende testcentre med den ‘gamle’ PCR-test kan naturligvis også 

benyttes. Test er ikke en betingelse for fremmøde. 

 

Lørdag d. 29. maj - mere end en praktisk arbejdsdag 

Denne lørdag afholder friskolen og børnehuset arbejdsdag for alle 

forældre. Hvis alt altså går vel. Vi håber på, at denne dag kan blive den 

første dag, hvor vi igen kan mødes i større grupper – til hyggeligt samvær 

om vores fælles skole, børnehave, vuggestue og SFO. Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen.  

Det er dejligt, når skolen og børnehuset bliver frisket op og vi får løst 

nogle praktiske opgaver – men vi trænger sørme også til at se hinanden 

igen. Der vil være opgaver til enhver fysisk formåen og alle indsatser tæller 

med. Vi håber, I vil prioritere fællesskabet og møde op. Bestyrelsen er klar 

med opgaver og forplejning. 

 

Generalforsamling – husk kryds d. 15. april 

Indtil videre holder vi fast i denne dato. Så husk kryds i kalenderen.  

 

Opslagstavlen 

For øjeblikket er der af gode grunde ikke mange forældre, der ser vores 

opslagstavle på skolen. Derfor vedhæfter jeg til dette nyhedsbrev to 

arrangementer/tilbud, der kunne have jeres interesse: Pasta-gudstjeneste i 



Herborg Kirke fredag d. 26. marts og Farmercamp på Kjærgård 

Landbrugsskole uge 26. 

 

Rigtig god weekend til jer alle. 

Mange hilsner fra Maibritt 

 

 

 


